
 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

- Decizia nr. 3 din 16.05.2014 privind redistribuirea nivelului maxim al cheltuielilor de personal 

înregistrată cu nr. 7.802/20.05.2014;  

- Adresele nr. 1234 şi 1235/19.05.2014 emise de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” înregistrate la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 7.692 şi 7.693/19.05.2014;  

- Adresa nr.3.019/23.05.2014 emisă de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti înregistrată la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 8.006/26.05.2014;  

- contul de execuţie  la data de 19.05.2014 ; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă  modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 

anul 2014, pe capitole bugetare, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă  modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile  pe anul 2014, conform anexei nr. 2. 

    Art.3.- Se aprobă rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor 

finanţate  din venituri proprii si subvenţii, cu suma de + 63,10 mii lei,  conform anexei nr. 2 (formular 

cod 11/02). 

    Art.4.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2014, la  care au          

     participat  13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13  voturi pentru. 

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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